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MANRESA

PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA  ·  La tele que ens uneix

Segueix-nos també a: www.canaltaronja.cat  ·  Facebook @taronja.cat  ·  Twitter @CanalTaronja

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

7.00 XAL XAL XAL XAL XAL

10.00 Ben trobats Ben trobats Ben trobats Ben trobats Ben trobats

12.00
Anem per feina

Info Taronja Info Taronja Info Taronja Info Taronja

12.30 Targeta Taronja Obert 24h Sempre amunt Parlem amb / TDI

13.00 Barra lliure Barra lliure Barra lliure Barra lliure Barra lliure

14.00 Al Dia Al Dia Al Dia Al Dia Al Dia

14.30 Sempre amunt Sallent notícies
Gabinet de crisi Cap i casal Gabinet de crisi

15.00 Fem territori Aula Taronja

15.30
De tot i +

Targeta Taronja Aula Taronja Sempre amunt Fem territori

16.00
Gabinet de crisi Cap i casal Gabinet de crisi De tot i +

16.30 Obert 24h

17.00 Al Dia Al Dia Al Dia Al Dia Al Dia

17.30 Fem territori Sallent notícies Parlem amb / TDI Aula Taronja Obert 24h

18.00 Cat Directe Cat Directe Cat Directe Cat Directe Cat Directe

20.00 Info Taronja Info Taronja Info Taronja Info Taronja
De tot i +

20.30 Targeta Taronja L’altra Cara Planeta Animal Obert 24h

21.00 Sallent notícies Obert 24h Parlem amb / TDI Fem territori Aula Taronja

21.30 Info Taronja Info Taronja Info Taronja Info Taronja Info Taronja

22.00 Barra lliure Barra lliure Barra lliure Barra lliure Barra lliure

23.00 Targeta Taronja
Gabinet de crisi

Aula Taronja
Gabinet de crisi Anem per feina

23.30 Sallent notícies Sempre amunt

5.000 polseres solidàries 
a favor de l’Hospital de dia 

Redacció
Manresa

 Voluntaris, professionals i usu-
aris de la Fundació Althaia, junta-
ment amb alumnes de l’escola La 
Salle de Manresa, s’han sumat a la 
campanya “Posem-hi el cor” per fer 
realitat el futur hospital de dia d’on-
cologia i hematologia de la institu-
ció. Totes aquestes persones han 
col·laborat desinteressadament en 
l’elaboració de més de 5.000 polse-
res solidàries “Posem-hi el cor”, que 
permetran recaptar fons per con-
tribuir a finançar el projecte. Uns 
500 alumnes de La Salle d’entre 5è 

de Primària i 2n de Batxillerat han 
elaborat, durant una setmana, el 
gruix de les polseres. 
A més, professionals i voluntaris de 
la Fundació Althaia van ser durant 
un dia al centre educatiu manre-
sà per parlar de salut i solidaritat 
als alumnes de Primària, Secun-
dària i Batxillerat. L’objectiu va ser 
reflexionar sobre la importància 
de resoldre els problemes de salut 
des d’uns valors, com són la cores-
ponsabilitat, la professionalitat i el 
compromís. 
També es va posar sobre la taula 
el paper de la solidaritat i el volun-
tariat i com la implicació ciutada-

na pot contribuir en la consecució 
d’uns serveis sanitaris encara de 
més qualitat.
A banda, usuaris del CSAM i del 
projecte Mosaic també han parti-
cipat activament en l’elaboració de 
les polseres, així com diversos vo-
luntaris i professionals d’Althaia.
La Fundació Althaia agraeix a l’es-
cola La Salle, als voluntaris, profes-
sionals i usuaris la participació en 
el projecte del futur hospital de dia 
d’oncologia i hematologia, que serà 
realitat gràcies a la implicació d’un 
gran nombre d’institucions, enti-
tats i persones del territori. Les pol-
seres solidàries “Posem-hi el cor”, 
que estan disponibles en diferents 
colors, es poden aconseguir a can-
vi d’un donatiu de 4 euros a l’actu-
al Hospital de dia d’oncologia i he-
matologia d’Althaia (planta -1 de 
l’Hospital Sant Joan de Déu). Tam-
bé se’n poden fer reserves a través 
de la botiga solidària de la pàgina 
web d’Althaia (http://bit.ly/boti-
gasolidaria). 
A més, es poden trobar als esta-
bliments del Grup Llobet de les 
comarques del Bages, Berguedà i 
Solsonès, amb qui la Fundació ha 
subscrit un acord de col·laboració 
per a la distribució de les polseres. 

Caribú i Les Sabatilles 
Vermelles guanyen el 
Concurs d’Aparadors

 La cinquantena edició del 
Concurs d’Aparadors de Nadal de 
Manresa, organitzat per la Cam-
bra de Comerç amb el suport de la 
UBIC i l’Ajuntament de Manresa, 
ha tingut com a guanyadors El Ca-
ribú, en la categoria de premi del 
jurat, i Les Sabatilles Vermelles, en 
la categoria de premi del públic. La 
segona posició de la categoria del 
jurat ha estat per a La Poma d’Eva, 
mentre que el tercer lloc el compar-
teixen el Forn de Cabrianes - La Li-
onesa i Joan Soler. En la categoria 
del públic, el segon premi ha estat 
per a Electrodomèstics Màrquez i 
el tercer per a la Floristeria Brunea.
El propietari de l’establiment del 

Caribú, guardonat amb el primer 
premi, no s’esperava la decisió del 
jurat. 25 establiments han partici-
pat en aquesta edició del concurs, 
que ha destacat per l’elevada par-
ticipació en les votacions populars, 
la més gran des que es va instau-
rar la categoria del premi del públic 
ara fa sis anys. En total, s’han regis-
trat 1.144 vots a través de l’aplicació 
habilitada per recollir l’opinió dels 
ciutadans.Entre els establiments 
que han participat en aquesta edi-
ció del concurs hi havia Teatre Els 
Carlins, Elde, Pas a Pas, El Mane-
tes, Forn Cristalleria i Sanitaris, Lli-
breria Papasseit, Loteria Les Bases, 
Perruqueria Caché, Personal i In-
transferible, Perruqueria El Serrell, 
Culinarium, El Cigne, Puigbertran, 
Nounat i Joan Soler, etc. 

Redacció
Manresa

Escolars elaborant les polseres solidàries

LA SALLE

Els guanyadors dels diferents premis del Concurs d’Aparadors 

CAMBRA COMERÇ
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Pere Casals és CONTRAPORTADA com a ...
President de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i comarca

“Empreses que s’han redimensionat,  
ara ja creen nova ocupació” 

L’ENTREVISTA

Amb el president de la Cambra de 
Manresa hem volgut repassar com 
ha estat aquest 2017, que ja hem 
deixar enrere, per a l’economia 
empresarial del Bages. I també 
quines són les perspectives de 
cara a aquest 2018, que acaba  
de començar.

El president de la Cambra, Pere 
Casals, va néixer a Manresa l’any 
1960, és titulat en Enginyeria 
Industrial per l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers Industrials 
d e  B a r c e l o n a  (U n i v e r s i t a t 
Politècnica de Catalunya) i MBA 
per Esade. 

És director general de Casals 
Cardona Industrial des del 1995, 
empresa dedicada a dissenyar i 
implantar solucions per evitar 
la contaminació atmosfèrica, 
depurant els gasos i fums originats 
en diverses activitats industrials, o 
en el tractament d’aigües i residus. 
També fabrica maquinària per a 
productes químics i corrosius, 
ut i l itzant tecnologia pròpia. 
L’e m p r e s a  t é  u n a  à m p l i a 
implantació arreu del món, sota 
la marca TECNIUM.

El 2002 va entrar a formar part 
del Ple de la Cambra de Comerç 
de Manresa, entitat de la qual va 
ser escollit vicepresident l’any 
2006 i president l’any 2009, càrrec 
que ocupa fins avui. Actualment, 
també té els càrrecs de president 
de la Comissió d’Indústria del 
Consell General de Cambres 

Francesc Serrat

de Catalunya i president de la 
Comissió Acadèmica del Consell 
Social de la UPC. És casat i té tres 
fills.

Com ha estat el 2017 per a 
l’economia manresana?
La percepció i les dades de què 
disposem des de la Cambra ens 
confirmen la recuperació que 
ja havíem començat a intuir en 
exercicis anteriors. No ha estat 
un any fàcil per motius aliens a 
l’economia, però les empreses de 
casa nostra estan fent bé les coses 
i crec que en podem estar satisfets.

H a  c o n t i n u a t  l ’e m p e n t a 
exportadora dels darrers anys?

Sí. Tenim un teixit industrial 
altament internacionalitzat i des 
de la Cambra continuem treballant 
per ajudar les empreses a obrir 
mercats nous. Segons el darrer 
estudi de Creixement econòmic i 
activitat empresarial del Bages, un 
21,7 % de les empreses industrials 
del Bages exporten de manera 
habitual i, en el cas d’alguns 
sectors, com el del material de 
transport o la indústria química, 
s’arriba a xifres del 45 %.

Quins sectors han estat més 
afavorits?
L a  i n d ú s t r i a  i  e l s  s e r v e i s 
evolucionen de manera positiva 
i continuen remuntant la situació 

de s pr é s  de l s  a n y s  de c r i s i 
econòmica.

I quins sectors han patit un 
retrocés?
Ara per ara no podem parlar de 
sectors concrets que estiguin 
retrocedint. Fins i tot el sector de 
la construcció, que va patir molt 
directament els efectes de la crisi, 
ja ha començat a recuperar-se.

Q u i n s  f a c t o r s  h a n  e s t a t 
d e t e r m i n a n t s  p e r q u è  e s 
produei x i aquesta situació 
econòmica a la comarca?
Tenim una comarca amb una forta 
tradició industrial i una molt bona 
situació geogràfica, malgrat que 

ens perjudica el fet de no disposar 
d’u ne s i n f r ae s t r uc t u re s de 
comunicació prou eficients. Però 
tenim altres factors determinants 
com els agents educatius, amb dos 
centres universitaris en expansió, i 
un bon teixit d’escoles de formació 
professional ben coordinades amb 
les empreses del territori.

La dinàmica del trasllat de seus 
socials ha tingut incidència a 
Manresa i al Bages?
A part d’alguns casos que s’han fet 
públics, des de la Cambra no tenim 
constància de més empreses locals 
que hagin decidit traslladar la seu 
social fora de Catalunya.

Com està funcionant l’aposta per 
la formació dual?
Des de la Cambra ho considerem 
molt important i veiem que any 
rere any creix l’oferta d’estudis en 
format dual al Bages. Però perquè 
es consolidi plenament necessitem 
la implicació d’empreses que 
vulguin contribuir a la formació 
dels alumnes. És un model que 
ha de beneficiar tant els futurs 
professionals com les empreses, 
i pel qual apostem plenament.

Quines perspectives hi ha de cara 
a aquest 2018 per a l’economia 
del Bages?
Tot i estar novament en un moment 
d’incertesa política, esperem que 
l’economia continuï creixent, 
com ho està fent també a escala 
mundial. Moltes empreses s’han 
redimensionat a causa de la crisi, 
però ara ja es troben en un moment 
en què creen nova ocupació i això 
és molt positiu per al conjunt de 
l’economia de la comarca. 
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